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ЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА 

ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ “РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ” 

  

 

1. Закон за администрацията (Обн. ДВ. бр.130 от 5 Ноември 1998г.,изм. 

ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г.) 

2. Закон за държавния служител (Обн. , ДВ, бр.67 от 27 юли 1999 г., 

......, Решение № 3 на КС на РБ от 7.03.2019 г. - бр. 23 от 19.03.2019 г.) 

3. Закон за административните нарушения и наказания (изм. ДВ. бр.39 

от 20 Май 2011г.) 

4.  Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции (Обн. 

ДВ. бр.6 от 18 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2016 г.) 

5. Закон за здравето (Обн. ДВ, бр.70 от 10 август 2004 г., ........, изм. и 

доп. ДВ. бр.58 от 23 Юли 2019г.) 

6. Закон за безопасно използване на ядрената енергия (Обн. ДВ, бр.63 

от 28 юни 2002 г., ........,  изм. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г.) 

7. Василев Г. Основи на радиационната защита. Тита Консулт ООД, 

София, 2002 г. 

8. Тодоров В., Медицинска физика, София, 1995 г. 

9. Наредба за радиационна защита (от 20.02.2018 г.) 

10. Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена 

за питейно-битови цели (изм. и доп., бр. 102 от 12.12.2014 г.) 

11. Наредба №11 от 18.04.2001 г. за определяне на изискванията към 

границите на радиоактивното замърсяване на храните при радиационна 

авария (ДВ, бр.44/ 29.04.2002 г.) 

12. Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и 

курортите (изм.ДВ. бр.70 от 10.08.2004 г.) 

13. Наредба №25 за условията и реда за вземане на проби и провеждане 

на лабораторни изследвания, анализи и експертизи, необходими за 

целите на държавния здравен контрол (Обн. ДВ. бр.48 от 15.06.2007 г.) 

14. Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен 

здравен контрол (ДВ, бр.63/ 21 юли 2009 г., ....... изм., ДВ, бр.38 от 17 

май 2011 г.) 

 

 

 

 

 

 

   Н-к отдел “Радиационен контрол”:............................  

      /мед.физик – експерт Б.Манушева/ 


